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EDICTE BOP 

 
Per acord del Ple municipal 06/2019 de data 9 de juliol de 2019, i d’acord amb els resultats de les 
eleccions municipals del passat dia 26 de maig de 2019, es va acordar amb efectes de l’1 de juliol de 
2019 el règim de retribucions, assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació és el 
següent: 

 
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (article 75 de la 
LRBRL):  
 
G.1) INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.   
Indemnitzacions (article 75.4 de la LRBRL): a liquidar als regidors i Alcaldessa, quan no tinguin 
reconeguda cap dedicació ni parcial ni exclusiva, per la seva dedicació a la tasca municipal dintre del seu 
horari habitual feiner: 10,00 € per hora justificada.  
 
G.2) ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.   
Assistències: els regidors (amb les limitacions establertes a l’article 75 de la LRBRL) tindran dret a 
percebre unes indemnitzacions per assistències al ple municipal que es calcularan d’acord amb els 
barems següents: 30,00€ per assistència al ple municipal.  
 
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 
166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, diu que: els membres que no tinguin fixada 
cap dedicació podran percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats. 
 
G.3) RETRIBUCIÓ DEDICACIÓ ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (article 75 de la LRBRL):  

A) Continuar amb la següent retribució establida a l’anterior cartipàs municipal referent al règim de 
dedicacions i retribucions: 

Càrrec 
Règim de 
dedicació 

Percentatge de 
dedicació 

Retribució (€ bruts anuals) 

1er  TINENT D’ALCALDE PARCIAL 40% 7.000 EUROS 

 
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues prorratejades i donant-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social. 

 
B) Establir una dedicació als regidors amb cartera amb un cobrament mensual brut de 95,00€ 

 
G.4) DIETES I KILOMETRATGE.   
Les dietes i quilometratge es fixaran d’acord amb el que s’estableixi a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya o per aplicació dels barems següents:  
a) Quilometratge: 0.19 €/ Km. 
b) Dietes: d’acord amb la despesa feta i contra la presentació de justificants. 
 
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa concordant. 
 
 
Sidamon, a 10 de Juliol de 2019. 
 
Maria Dolors Tella i Albareda. 
L’alcaldessa 
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